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TRIBUNAL DE JUSTiÇA DESPORTIVA
DO FUTEBOL DA BAHIA
Ata de reunião da SESSÃOORDINÁRIA de Eleição dos Cargos de
Presidente e Vice-Presidente, do Tribunal de Justiça Desportiva
do Futebol da Bahia, realizada no dia 17 de JULHO de 2018.
Aos DEZESSETEdias do mês de JULHO do ano de DOIS mil e DEZOITO, ás 18hOOmin, no
Auditório Rafael Oliveira, sito no 52 andar do Ed. Palácio dos Esportes, a Praça Castro Alves,
n2 01, Centro,

nesta

Capital,

reuniram-se

os Membros

DESPORTIVADO FUTEBOL DA BAHIA, em cumprimento

do TRIBUNAL DE JUSTiÇA

ao EDITAL CONVOCAÇÃO, enviado

aos Membros do Tribunal Pleno, no dia 13 de JULHO de 2018, para a SESSÃOORDINÁRIA de
Eleição dos Cargos de Presidente e Vice-Presidente, em cumprimento às determinações
emanadas do Procedimento Administrativo n2 033/2018, em trâmite no âmbito do Superior
Tribunal de Justiça Desportiva - STJD, sendo convocada a sessão administrativa

para a

realização das citadas eleições. Foi aberta a sessão pelo Excelentíssimo Senhor Presidente
do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol~da Bahia, o Dr. HÉLIO SANTOS MENEZES
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foi a dita'--;;-ssão noyame~telconvocad~~i'er
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forma estabelecida pela IRes,
oluçã,o, n2 03/,2017,\daquelà Corte,: b,em assim o REGIMENTO

t.,

\\ r----. .. ..--' ,

.~constatou-se I'i a

INTERNO deste TJDF/BA, mas, lamentavelmente,
seguintes Auditores:

Dr. ~JI~ Santos Men\zesiúnior

Bahia - Vice-Presidente,
Júnior. Ausentes

\\\

/'

presença apenas dos

- presidehte, Dr, Pedro Paulo Casali
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Dr" JC1séGornes-~os..-santds, e o Dr/Eôuardo

os senho>e\\\~uditores':
'\

,

[O,d. uôão paul~/

~'~'.'J

Periandro de Almeida Hirsch, Dr::Luiz Gabr.iel,Batista
Pinheiro e o Dr. Márcio Martin~~à~l)'os,a~-pm{fn~a{
mencionada eleição, foi designada
dos seguintes Auditores:

/

Souza Oliveira, Dr. Fábio
I
s, Dr. Marcus Welber Carvalhal

uma tentativa

~'ãt~ój;;".(í7/07 /2018),

Dr. Hélio Sant;;;)vre';;zes

Casali Bahia - Vice-Presidente,

o£
~.?

de Carvalho Motta

de realização da

constatando

a presença

Júnior - Presidente, Dr. Pedro Paulo

Dr. José Gomes dos Santos, e o Dr. Eduardo de Carvalho

Motta Júnior, e o Dr, Marcus Welber Carvalhal Pinheiro. Ausentes os e hores Auditores:
Dr. João Paulo de Souza Oliveira, Dr. Fábio Periandro de Almeida Hir
Batista Neves, e o Dr. Márcio Martins Barbosa, todos com a justificativa
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motivo de ordem profissional no mesmo horário. Havendo número legal sendo designado o
Senhor Roberto Almeida de Araújo, para secretariar a reunião e proceder a leitura da Ata de
sessão anterior o que foi feita, sendo a mesma aprovada sem emendas
assinada pelos presentes.

Sendo de imediato apresentado

aos presentes

ou ressalvas e
as 05 (cinco)

cédulas de votação de cor azul para Presidente e 05 (cinco) cédulas de votação de cor
amarela para Vice-Presidente.

Neste momento

foi franqueada

a palavra aos Auditores

presentes,

para quem interessar

possa, se candidate

anunciado

o seguinte

Dr. Hélio Sontos Menezes Júnior,

Candidato:

indicação diante o desejo de ser reeleito Presidente

ao Cargo de Presidente,
solicitando

sendo
a sua

desta Corte. Foram repassados

aos

presentes as Cédulas de Cor Azul, para a realização da Eleição ao Cargo de Presidente do
Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol da Bahia, por 05 (cinco) votos, foi sufragado o
nome do Or. Hélio Santos Menezes Júnior, para o Cargo de Presidente
Justiça Desportiva

do Futebol da Bahia, para um mandato

determina o regimento Interno do ~Bt-~.O

do Tribunal de

de 01 (um) ano conforme

término estabelecido

para o dia 14 de

Julho de 2019, na forma orientada.pel~~A~~endo
o eleito pela confiança a ele
depositada, foi franqueada~;':6i;;';
fez a f~\lavra ~'Au'ilitores
presentes, para quem
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. t eressar possa, se can di.I.di/t
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e, sen .o anuncia• d o o seguinte
Candidato: Dr. Marcus wkiJer CanÍalhal Pi,{heifo, e, em' s~guid~ tOi distribuída a Cédula de
cor Amarela, para a realiz~~~O d~:Ei~ição ao ta~fo de viUfpresidJ~te

do Tribunal de Justiça
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paragraf.61dºl. Ahl ~º do Regimento Interno
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do Tribunal de Justiça

Desportiva do Futebol d~ ~ahia, para-o ~andato de_Ol.J!im)~'ano conforme determina o
\
regimento Interno do TJDF.j.BA,com o término es~abelecido para/J dia 14 de Julho de 2019,
na forma orientada pelo c~im.

Agrad;cen"do lelei{O pela con~~nça a ele depositada. Fim

da pauta, nada a mais haveh\J'b a tratar, lavrei a.presente
pelos dem .
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